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 التقرير العام الصادر عن

الطارئ نيوالعشر  اخلامساملؤمتر   
 لالحتاد الربملاين العريب

-دورة القدس  -  
 حول

 " االنتهاكات اإلسرائيلية الصارخة حلرمة املسجد األقصى املبارك "
 

2017 يوليو/ متوز 27 الرباط  
 

مي اااي اقااًحتيد اااًايدالثااً ي5دافقاا )ي( مي ااايدثااًا)ي(يأحكااً يإىليدسااادًادمليويإعمااً مليثاقااًحتيد اااًايدالثااً يدا اا   
  ااًّيد ساااًبيد ااااأيدثااًاك  يرب ااا ييو ااوع )يمي  اا ي اااي يوطلااأيأااااًعيدث ااًّيد رااقءًايربملسااًايدالثًةااً يدا   ااا  دا اا  

 قاا يدالثااً يدا اا  ي يياالاااًانيداطااًرب ايدثاار  يدمااً  يودا  اا وييوق ااع يي د اااًايدالثااً يدا اا   يرب ااا يالاا يداداا دعيدث اا  
د ةاهًمياااً يداسااا د الا ي"الااااا ي يي 2017 ااا يويي ااااا ييي27يدمماااا يدا دفااا ي ييااا  ي الااا يدادااا دعي يدثملكااا يدث   اااا 

يثاً  يأعماً يدثار  يودا اي قاشيدا ا أيدالثًةاا يد عااًاي يد ااًايدالييراًرب  ي"داصًربخ ي    يدثسادويد فصاايدثااًرب 
ي:دا   ي يداالودنيدآلتا 

 دثملك يد رباةا يدهلًمشا . -1
 اوا يدا ًربد يدا   ا يدثااو). -2
 مملك يدااا يا. -3
 دجلمه ربي يدجلزد  ي يداو ق دطا يدا  اا . -4
 دثملك يدا   ا يداس  اي . -5
 مجه ربي يداس ادن. -6
 سلطد يعمًن. -7
 اوا يدلسطني. -8
 اوا يفط . -9

 اوا يداك يت. -10
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 دجلمه ربي يدالادًةا  -11
 ربي ي ص يدا   ا .مجه ي -12
 دثملك يدث   ا . -13
ونظررراإ  ع عرردم مترئررن رئرريس الوضررد مررن احلاررور عنرراس القررائ  ب ع ررال سرر ارة )دجلمه ربياا يداامدااا ي -14

ي(.حاوراإ   يف املؤمتر الي ناجل هورية الي نية يف الرباط وعدد من ععااء الس ارة لت ثيل 

ي. يأعمً يدثر  ي صف ي  دفأييدالثًنيدا   يرب ورً
 

 ح ل االضتتاح:
مثيدسام يأعاًايدثر  يودااا فيدث ًربمي نيإىليميلم يي دً ي ايداذمي يد كام االو)يآيً ي اءيياملؤمتر اضتتح

يمعايل األستاذ احلبيب املالري، رئيس جملس النواس املغريب،  ي ًاسًا) يدا  أي  حاملي ي ودياهً يوأعاًا ربملسًا
يدا   ا ي يوطدهميداقً يداذي مليييفاحيهلميد بربعيود حاًنيس اودملييدالثًةا  يدا دجأي اييهبميمجا مليي  حا ييقاااه مبً

ي.رك يوتقوي يود ادًني ا ربهم يودسادً اهمياوع )يد اًايدالثً يدا   يواع )ي  ثًنيدثملك يدث   ا 

فلسطاين ياا يااا يد عاوداد يداس د الا يعلايدا  أيداالمر  يدحااًنيدا  ًطيينءيأيعلايوشدئد معاليه
يداسًاسيرب ا يجلد ي يدثلكيحممو ياًحأيدجلالا  يدث  عي قاًا) يداذييجسوه يو سلسشيداوعم إ يحلق ي ي سًرب

يدا  أيدافلسطاينيوي ًح يميف ي ياعم يداوود  يعلا يداقوسيدا  يفداقوس  يعا يداودًع يوداوهيي  ًاااويو علايخطا
ي.دثلكيد سايداقً جالا يدث ف ربياهي

الدد يداقوس يي ي صفاهيرب اسمليدثلكيحممويداسًاس ي سًا يداق ي يدايتي   يهبًيجالادايإىليأنءييل ت  معاليهو 
ميً يداس د الا ي يداقوس جسو يدث دففيداقً ا يجلالااهيوداصًرب  ي اييإىليد  نييدا ً ياأل ميدثااو)ي  أنيد ةاه

دافلسطاداني يي د  يدثقوساني يوتسافزي  ًع يميشءيميييهذهيداج داد يغرييدا  عا ي  ءي»يهذهيد ةاهًميً يإبيأميويأنءي
ي«.اويدا ض ي يد ربدض يدافلسطادا وفويتراييإىليغاأيعًرب  يوربا)يد شير اا يعً   يوت ق

ي
هذهيداج داد ييهدً يإربدا)يإس د الا ي لم س يتساهوف ي كشءيينءيأيورعى معايل رئيس االحتاد الربملاين العريب

ي ساهرت)ي ي ك  د  ي يداقوسي يأجدو) يداقً م يت ارييدا ض  يداااكما   يوداقًة ةا  يوداادربي  يودااقدا  يوداقم ا  د  دا 
ي يأدقيااييق ايد  .ثدطق يس  يإىليح عيايدا يميًربثا  ًا  أيدافلسطاين يو ًاقًة نيداوّو
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 يي»ي ق اه:ياأل ميدثااو)ااهيإىليد  نييدا ً ياسًاسي يربسًجالا يدثلكيحممويديهأميواوءادمليمبًييذكئر معاليهو 
يددا ً ي يإىل يد خري) يهذه يتلدأ يوإس د اش  يدافلسطاداني ي ني يداسال  يعملا  ياحاًا يد ا  ي  دارب يداهً يتل ح ي  ) ميش
ايأحودث يوخلقيت ت د ياجهًضهً.يوهذدي ًيتأميوي ايجويو ي ايخال يرباهًي دف يداط يق يود سل ع يعلايدجله ي

ي دًخي ي  ج ا يداوّو يدجملام  يخالهلً ي ا يودايتيدسا    يد   يكا   يدا  يً يدثااو) يتق اهً يدايت يوداوواا   دافلاما 
ي.«داس د ال يإىلي  دحشي اقو  ي ايدااس ي اايإجيً  ي ايرأةهيةقشيداصا دعيدافلسطايني

ي
أنيتقد يدا ًملي أني يحًج يإىلياوا يياد مملييإس د اشي يت يوياوا يدلسطادا يجب دربهً يواقويحًواتي:معاليه وقال

داووااني يو ايمثيفً يدا  ا يحمم ايعاًسي(أ  ي ًينمي يإحو يعاًربدتهيدايتيأااحييإضًدا ي يدثدطق  يد داتيحشءي
يهدً ياوا يةًفص ييدا  يأنييسهشيدا ًمليدث ًا  ي شيعلايدا ك :يإنءيي د   ي ييا لقي ووا يإضًدا يهلًيتًربيخي أنءي

يدا ًمليدثااا يأساًعيفاً هً يوه ياوا يدلسطني.
 

ييوعشار معاليه يإىليأنء يد خري) يأنءيأظه  يد عاوداد يداس د الا  يأخ    يو يي  ) إس د اشي يتر اي ًاسال  
يواقوي يةزيه . ي  ض عا  ي فًوضً يجوي  يد خن دطي  يو ي قو اهً يآااً يداسال  يوت دضيميًد  يداسال   ت غأي 

خط )يحن يداسال  يوميشيتفًوض يوميشييربداتيمجا ي اًاربد يداسال يدا   ا يو قرتحً يداسال يداوواا  يوع فلتيميشءي
يح درب.

ي
ي وي ايدا ايداف ل يدثلم سيعلايأسًسيعقال ي ر ايمبساقاشيالص دع يوباكي أاود ي أةهييو ذ عكد  معاليه

يو ا طي يداوواا   يو ًا  عا  يوداقًة ةا   يوداو ل  ًسا  يداساًسا  يودثقًو   يداوّو ي ًاقًة ن يدثكف ا  يدث  وع  دثقًو  
يوأح دربيدا ًمليوداامً  يدا  يف يد ا يدثرث )يحىت يأنءيربأ ي  ًّيرب ا يد اًاييادخشيإس د اشيبدهتً يدا أييدا ً يداوّو

ً يإىليدك يساًس ي سادري يف ي يي يع  ا يربوحمليباكيياطلأي دًيميأ ءي جويو)يخت جدًي ايهذهيد ًا يدايتيحنايداهً يحنا
ي ً جاً ي يو ر ا يا عيدثساقاش يدسرتدتاد يودف  ي لم سي اده ي يساًسً يبد ي  و ييرتجم يأن ي كده جويو

يو ًارتدميم.
 

عق ادً يو يإربداتدً يو يداذياي ًييدا ديي دهد نيعلايدثًض يأويعلاييربعي ًضيجويوي ييإنءييوعضاف معاليه:
هذديداا جهيدىلييإنءييو يأنييصد  ديدثساقاشيدا   يدثد  ا.ي  دادًيوخططدًيو  دففدً ي ي كدهميأنييرث ودي يد ًض 

يأنءي ثدطقييداظلميدااًربخي يداذييميًنيدا  أيدافلسطاينيضاااه ي ي وياهي ايهنًي يإعمً ملييداذد  ي  يوااييدسادً
 عا يداوواا .دااًربيخيودا  ي
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يمجا ملييوخت  معايل األستاذ احلبيب املالري كل ته قائالإ: يدارتحاأي كم يدالثًنييأجوا يأعاًا يميًد   ًسم
دث    يوأملميوي اي  ف  يمي  ا ياالاًايدالثً يدا   ي أةينيربهايإرًربتكمياال رب)يوإعمً يداق دربد يداق ي يدثرث )يدايتي

 يداا طيعلايإس د اشيمي يي-ف دربد يو اًاربد يع  ا يوإسال ا يواواا يحكام يي يتكً شي  ي- ايرأهنًيأنيتسهمي
يوط اًهنً. يوسط هتً يميلثًةانييع عي ر دنييحقملييإنءيوييترتدج يعايغاهً يو ًا رً جيدايتيت  طييعلادً يدلسطني     و  

دًيدالثًةانيي يخمالفيدالثًةً  يداقاا يدافلسطادا ي  ج اةًيدا    يأنيةس اياو ير ميً دًيوحلفً دًيوأاوفً دًيوي ال 
و يميًد يدحملًدشيودثداويً يدجله ي يوداوواا  يإىلي كنيير ادًيدا   يدافلسطايني ايحق فه يوي  ايدثسدويد فصاي

يود تفًفاً يبد يداصل  ياكميعاياًاحتيداازد  يوأعلءي يإىليحًااهيداطاا ا يووض هيداسً قيداذيييكفلهيداقًة نيداوّو
قو)ي يدادف سيوعلايدا ض يد عااًربييداال قياءي ًا مشي ايأجشياصنييد ق حتيدا   ا يود فًظيعلايجذو)يد  شي  ي

أ  ًاهً يوضمدهًيفاا يداقوسيدا  يفيودثسدويد فصايدثاًرب  يميقاا يوطدا يحًض )ي يييالقاا يدافلسطادا ي كشءي
ياونيدساقدًا. ايد جدود يدا   ا ييميشءي

 
يايل األستاذ  عبد احلري  بن مشاش، رئيس جملس املستشارين املغريبمع مثئ حتدئث داااً اييعلايأميود 

دثطلقي  يدثقوسانييودثقوساً يو  يدا  أيدافلسطايني صف يعً ء يج ءداي ًييا  ض نياهي ايدةاهً يجسامي قهمي
ي يممًربس يإحو يأهميأربميًنيايددًيد دافيودسام دربيداقا ايدثف وض يعلايممًربس يهذديد قي دذيعق ا.

ي ًييق يداا  ياا يوااويو ذ عشار معاليهي صل يودف يد سًسيحميد يأويدالاظ  ي شيه ي يجذربهداصويإىليأنء
يط حيسرد يحم ربييورباي يدمطًعييمعاليهرعى و يووض يغرييسلاميمبدطقادً. يإىليإعًا) ييوع ةً يداا   يودف يحًادً أنء

ي يداوورب) يإىل يدث جءه يداسًاس  يحممو يدثلك يدجلالا  ياصًحأ ي ًا ًام يي27داسً   يدثد قو) يدا ًاي   يدا   ا  القم 
ربياًةا ية دمي  ط:ي"دمىتيميًةتيدااف ف ي صوربيف ) يوهشي كددًيد دا يأنية دجهيداااويً يدث رتمي  ي اياونيأنيدث ي

يوي يداا ض؟ ي  ادً ييكمش يأيامل: يودادزدعً ييمل ميأ يسأ  يدثااوع   يودادظ يً يدافافًض  يدثسا ًرب) يدجلًهز) يد ل   ت ف دً
 د ةفصًاا  ي يت  ب ي يحوءياهيو يهنًي  يحىتيتصاحيداووا يه يد  يأويد ًرب)؟".

ي ًييق يداا  يه يإىليحوءيميارييةااد يحًا يداامزحتيودااف ف يودةكمًشيةظً دًيدافلام يدا مس  ييوعكد معاليهي أنء
دا   عيدايتيي يعاي-ياوادًةدًيةااوثيعاي يدا الفً يدامًي نيياوادً؛يحا يإداالمليعايودف يداادز  يداذيييطا

ت اشيعلايودف يخالدً ي ادا ي ز د  يوا دعً يادخلا يعقام  يداالمليعايتدً  يدادزعً يداطً فا يودااط فيي-منقلهً
يدا دافيوداربهًع.
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ا طايدا    يوت حاويداكلم ي دا يالةكاًعيعلايميافا يإعًا)يدالام يإىليدأنءيد ودني"فويحًنيايواعترب معاليه
يتلكي يةسج يإعًا) يأنء مليإىل ي دا يد   ًا"  يو ا وا يرً ش ي دظ رب يودق يداااويً يد قاقا  يا د  يف ي   يوإربدا) اًاف 

يأساًعيدا يوجتًوي ي اداء   ي صً ً يع  ا  يإ يعلي"إج دا يإىليداددًح ياايجتويساالهً يوت حاويدث ففيدالام   ادز  
يوت زيزيدا مشيدث رت  ي يةطًحتيدحرتد يساًا)يداوو يووحوهتًيدا طدا يودارتد ا ".

يدث رتمي يوبد يد وا ي ي ًادسا يإىليدا   عيدايتييضم ربيوالحظ معاليهي ي  يفااادً حدميداااً ايداوّو
يمنقلهً.يودفرتحيمجل ي ايد دكًربيتا لقي ا:ي

يإعودايخمططيت دد  يد1 يدا ًاا  يعلايأسًسيأنييساو جيا ي  يفااادً سا دًّياعًا)يد اً)يالااً ايداوّو
يهذديدثخططيداا ويايدا مس يودا  يب.

مليي–.يدادظ ي يإ كًةا يوض يوتدفاذيدسرتدتادا ياا ائ يداا ويداد يق يودآلسا يي2 مليوإسال ا   أنيهذهيي–ع  ا
يداقاا يد ا ي يودثصريي .

.يدساقمًربيهذهيدالاظ يوميذديعا ي ي  ثًةًتدًيدا طدا ي يدا ويوي ايدااكاال يداقًربي يودجله ي  يادا  يأف دادًي3
ي   ضي إىليأد ً  يودث وربي ايخطًعيد سادكًربيوداادويو يإىليااًغ يع يا ي  ثًةا يإىليد اًايدالثً يداوّو

لسطادا  ي ايجه  يو  ا يدسااودثيوإيفًاي  ق ياواا ي ساطالعيدبميًايدا ع يدا  يبيدا ًث ي  ودا يداقاا يداف
يدثطًاا ي ي و  يدثقوس   يدثويد  يهلذه يداقًة   يدا ض  ي  أن يف درب يدا  يفيوداامًسيدساصودرب ي ًاقوس د وضًع

ي يإر ً ي ر  دته ي ايجه يأخ  .ي-ميمًياأ دًيعلايباكيي– اسداشيهذديد   يميادويطًربئي

يا4 يإىل ي لام  يتقومي يث ض عي. يخمصءص  يطًرب   ياورب) يا قو يدثااو) ياأل م يدااً   يداةسًن يحق حت ل 
يدثقوسانييودثقوساً ي يممًربس ير ي اهميداويدا يو يحً يت ذربيباكيت كاشيجلد ي ميً يحقء يهًو  قدةاه

يااقص يد قً قيهبذديدا أن.

ميلماهي ذمي دملي أمها ي اً   يوختصاصيدث دربايدثًاي يودافدا يداالي  ي ساكمً يييبن مشاش حري  معايل األستاذ وخت ي
يدادهجي يث دال  يطاقمل يداقوس  يالدد  يرب اسمل ي صفاه يداسًاس  يدثلكيحممو ياصًحأيدجلالا  يدثهاكل  يدث ًربي  يإحو  تدفاذ

ي يعلايتدفاذهً يودايتيتسه  ي يداقوسيداسلاا  ي اتي ً يداقوسيدا  يفي يساًحتيداااً ينيغرييدث  وطي  يأرقً دً وميًا 
مليوعملا2018إىليي2014خمططيي مشيدافرت)يدثماو)ي ايعً ي يملي مًي يداقوسيواعميام ايأهلهً. ياك ةهي  ةًامليودف ا
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ي
ي:يجدول األع ال –انتخاس رئيس املؤمتر  –جلسات الع ل 

 يدثملك ي ييرب ا يال يداد دعيدثًاك   ًّيد ساًبيد ااأيد وىليت أسيدثر  يييف بداية جلسة الع ل
ي.يدث   ا 

يواضق املؤمتر  يد عمً  يجوو  ييدمليوحاويدملي دويدثااماعلا يوداسًا) ودخال  يدالثًةً يداساود  يربملسًا
 ."االنتهاكات اإلسرائيلية الصارخة حلرمة املسجد األقصى املبارك"ح  يوربملسًايدا د اييودجملًا 

مياااً يدااااذيايتداااًوا دييمرررداخالت السرررادة رلسررراء الربملانرررات ورلسررراء الوضرررودالسرررت اىل  ع ا مثئ جررررى د ةاه
ربخ ي    يدثسدويد فصايدثاًرب ؛يودعااًربيداقاا يدافلساطادا يأ ءيداقااًيًيدا   اا يداايتيجياأيدا ماشيداس د الا يداصً

يوحقءهاامي يإفً اا ياوااااهمي كااشءيدا سااً شي ااايأجااشيإجيااًايحااشءيهلااًيوإةصااًفيدافلسااطادانييأساا )ملي اقااا يراا  عيدا ااًمل
يودقي ًيةصءتيعلاهيداق دربد يد مما .يدثساقل يوعًاماهًيداقوسيدا  فا 

ثاً يدا ا أيدالثًةاا يد عااًاي يد ااًايدالييغ يدااااًنيدمااً  ي رافا ي اايممقلا جلدا ياااًشيركءييوميًنيدثر  يفو
ي:داالودنيدآلتا ي ادا   ي

 دثملك يد رباةا يدهلًمشا . -1
 اوا يدا ًربد يدا   ا يدثااو). -2
 دثملك يدا   ا يداس  اي . -3
 اوا يدلسطني. -4
 اوا يداك يت. -5
  ي يدث   ا دثملك -6

ي.د  ًة يدا ً  ياالاًايدالثً يدا    ًاضًد يإىلي

اضتتح اجت راىل جلنرة الصريامة معرايل األسرتاذ احلبيبرب املرالري، رئريس االحتراد الربملراين العرريب، رئريس جملرس و 
هااًي ًاسااًا)يأعاااًايدالدداا  ي  ااويباااكيطلااأي ااايي  ااًّيدثهدااوسيعااًطفي كلماا يربحااأيداييف امل لرررة املغربيررة النررواس

وت ااااًهتًيدااايتييتق ي هااًأعااو يدااايتيي سيجلداا يداصاااًغ ي يدثملكاا يد رباةااا يدهلًمشااا يتاا ملءيداط دوةاا  يرب ااا يالاا يداداا دعي
  .ًعلاهع ضتيعلايدثر  ي يجلساهيدماً ا يو تيدث ددق ي
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 البيان اخلتامي الصادر عن

 املؤمتر اخلامس والعشرين الطارئ
 لالحتاد الربملاين العريب

-دورة القدس  -  
 حول

 " االنتهاكات اإلسرائيلية الصارخة حلرمة املسجد األقصى املبارك "
2017يوليو متوز/  27الرباط   

 
 يإطًربيدثر  يدمً  يودا   يايداطًربئياالاًايدالثً ييدجملام نيةً يدا   ا يو اي قلهم يإنيربملسًايدالثً

د ااأيدثًاك يي  ًّيد ساًبي  ًس   ًا  ًط يعًام يدثملك يدث   ا  يي2017يي اا يو  يي27دا   يدثد قويي  ي
ييرب ا يد اًا يدايتي ًربسهًيدالثً يدا     يتص اويداج داد يوأعمً يداقم  يعلايإث  رب ا يال يداد دعيدث    

يسلطً يد حاال يداس د ال ي يحقيدا  أيدافلسطاين يوعلايدمص صي يدثسدويد فصا ي
 ايأجشيحق فهيممًربسً يداقم يوداقاشيداس د الا ي يحقيدا  أيدافلسطاينيدثكًدحييتً   دي ًسادكًربي-
يدث  وع  

  دجهاهي ي اي  يدا  أيدافلسطاينيوإبييسااا ونيودجاهمي يداودًعيعايداقوسيدا  يفيوداااًي-ي
يداس د الايممًربسً يوداج داد ال يودا دص ي  ياوااهيي  داقم ا  يدااًربخي يدث  وعي ايأجشيد ساقال يوإفً   وميفًحه

يدثساقل يوعًاماهًيداقوسيدا  يفيوضمًنيحقيدا  ا)ياالجئنيي يييي
و  وي دًف  يداظ وفيداوفاق يدايتي  يهبًيداقاا يدافلسطادا ي يساًحتيإفلام ي اط ع يتسافاوي دهيي-

يسااطًةا يوداقم ا   ً سًسيد ك   يداس د الا ياادفاذيخمططًهتًيد 
ي ايودجاهميداساًس يميممقلنييال   عيو  ليايعايدا أييدا ً ي ي لودهنم يدإهنمي:يودةطالفمليي-
يسلطً يد حاال يداس د ال ي يدثسدوي -1 يأويسااخذهً ي دا نيويويد ني  و)يداج داد يدايتيدختذهتً

تقدا يوأ دا يوربفً ا يا  فل يداوخ  يإىلييد فصايوحماطهيو يام عيداقوسيدا  يف ي ايحمًوا يتقااتيآااً 
ملي يعوودة يوي الوهنً يد فصا  ي سلسشييودسافزديدملييدثسدو ي  يجويو) يوحلق  يجًةأيسلطً يد حاال   ا

ي داقم يو صًارب)يحق حتيدا  أيدافلسطاين.يميمًييرميوونيأنيهذهيداج داد يو ًيودمياهًي ايعملاً يفاش
مليت اليإ ي وفم ي  دًايدا  أيدافلسطاين ميًهتًي  سطيحق حتيداةسًني ًة دايتيي  ايجًةأيإس د اشي يدةاه

 ال جهيد قاق ياالحاال  ي ًربساهًيو ًربسهًي يحقيدا  أيدافلسطاين يوتأمياودملي
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اا اريي  ًمليدثويد ييوطم يه ياهًيدا   ا يداسال ا يي ي دا نيويويد ني  و)يميشيداج داد يداس د الا  -2
 دافلسطادانيي اي ا  يوحًربد يو زدربعيورب  ييتًربخيا يويعم دةا يو  ًمليج  ددا  ييودثسااا  يو صًارب)يأ ال 

صًارب)يحقي  يو ي الونيداج داد يداس د الا يد خري)ي يداقوس يساًسً ياود يدثدطق يإىليح عيايداءي -3
  د سًسا يداةسًةا يد ق حتيًي ا ًعااًربمهوح ي يممًربساهًيدا اًا)ي

يوداققًد ي -4 يودا ل   يالرت ا  يدثااو) يد  م يو دظم  يدثااو) يد  م يداطًرب    يداوورب) ي  يدث ًربمي ن يطًاأ
 يمحًي يداربثيدا م د يودث ًمليد ث ي يودااًربخيا ي يدلسطني يو ييًيميً ل مهتً سرواا(ي ةسك مي اامشي

يوإع يتو ريهً؛ يأو يه ياهً  يعملاً يت اري ي ا يد فصا يدثسدو يود تفًفاً يداوواا ي قو اهً يدث دثاق مً 
و  وت مي  هًيي 1949دتفًفاً يجدافيا ً ييحبمًي يدارتدثيداةسً ي يأي د يد حاال يود  عيوخص املي

  يدا قيدثا لقيحبمًي يدآلثًربيدااًربخيا ييوداققًدا يويداويدا   نداضًداً
اًحأيدجلالا يدثلكيحممويداسًاسيرب ا يجلد يدث ًربمي ني يداوورب)يداطًرب   يويقمد ن ي ًييق  ي هيي اوي -5

يادًعملي يدا   ييداقوسي ايجه اياواا  يود فًظيعلايطً  هً يو آث هً ي  ًثهً عايداقوسيدا  يفيوااًة 
ياً  ي  يهلم يدثقو   يدمو ً  ي ا يعوا يوجت يو يأهلهً يام ا يودااكفشيي واعم يدثآث  يوت  ام داا لام

 يد   نييدا  يفنييدثلكياقوس.يميمًيي اوونيمبًييق  ي هيخًاد جامًع ي ايخال يادووحتي اتي ً يد
ويمبًييق  يجالا يدثلكيعاويهللايداقً يي  ايعاويدا زيزي ايجه ايودتصً  ياواا ي ايأجشيداقوسسلمًني

  صفاهياًحأيدا اًي يدا  عا يعلايدثقوسً ي يداقوسيدا  يف يي
ىليدا مشيعلايوييوع نيإ يس دهًي ايفاًيًيأخ  يرميوونيعلايأنيداقاا يدافلسطادا يتسم يعلاي ًي -6

يالقاا يدافلسطادا    ح ويداوعميداوّو
يإ -7 يدا هوداييوع ن يدثًايي س  يدثو يااأ نييداوعم يو دظمً يدجملام  يد ك  ً يدا   ا  ىليدا مشي  

 وس دافلسطادانييو ايهو تي ا هتم يويقرتح نيإة ًايادووحتياعمي  ثً يخًصي ًثسدويد فصايوداق
يكلف نيجلد ياعميام ايدا  أيدافلسطاينيدثداقق يعايد اًايدالثً يدا   ي ياوربتهيداقًاق يودا   يايي -8

ي ود رباني وربملسًاي  ثًةً يميشي ايدث  عي رب ا يال يد   يداك ييتي   يوحتيدا ًمن  ًّيد ساًبي   ًس ي
يالقًايفًاهتًيو  ثًةًهتًيوباكيودجلزد   ي ًاقاً ي زيًربد يا واي ايداوو يدادي ودلسطني ًدذ)ي يداق دربيداوّو

  ايأجشيط حي  ض عيد ةاهًميً يداس د الا يدثسام )يالمقوسً يداسال ا يودثسااا ي يدلسطني يييي
يد ط دفيو  ي -9 يدثا وا) يمباً   يد تصً  يداالي  ي يإطًربيدثدظمً يدالثًةا  يدث ًربمي ني يداوورب) يلاز 

ا ففيإج دادهتًيداا سفا يداالر عا يي  دا طدا ي ايأجشيداا طيعلايحك   يد حاال يداس د الايدالثًةً 
ي يوداقوس يد فصا يدثسدو يييو  يدحملال  يميًد د ربدض  ي يوي  يد سااطًن يدا  أيووفف يعا يد صًرب ربد 
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يدافلسطاينيودجلل سيإ يد حاال  ييراييإىليإهنًا يمبً ياواا  ياألربدض يىلي فًوضً ياتيربعًي  داس د ال 
 جوو يي ينيودضح يدقدا   ا ي يآجً يف يا يووي

داذيايحيم نيي  اتيدثقوسيخبًا يودث د طنييودث د طً ي ايأهشي  نيام ايدا  أيدافلسطايني  ً  حياءي -10
يوفل هبمي يدا ًربي  ي صووربهم يوداسال  يداصال) يعلاه يدا س   يو س   يالمسلمني يد وىل يداقال  يعا ويذواون
ي دا ً  )ي ًا ًنيوداك د  يويرتمح نيعلايرهودايد فصا يويامد نيدا فًايدا ًجشيالد حايود  ي ياألس  

يدويقمءي يدا  يب يودااأياو يدثسًةو) ي ظًه  يتزديو مل يعًاا يدا  أد ن يهلا  يوداوّو يوداسال   دافلسطاينييا   
 ادص )يد فصايدثاًرب  

ط وحً يأخ  ي شيفاا ييداكل يوأي الا يداقً ل ي ًاقوسيي دا نيربدامليفًط مليميشيداط وحً يداس دي-11
عًام ياوا يدلسطني ي يعلايأنيداقوسيدا   ا يونداقوسيعلايأسًسيوض هًياتيواًي ياواا  يوي وا

ي يدث رتفيهبًه  يحبوواهً يدمً  ي ايي داقوسيدا  فا  ي  يداس د ال  يد حاال  يفاش ودايتيميًةتيفً م 
وع  د يداق دربد يد خ  يي2334 يوداق دربي242 يميمًيةصيعلايباكيداق دربيد مم يربفمي1967حزي دني

طًاا ني فاحيمجا يأ  دعيدايتيدعال يداقوسيدا  فا يدحملال يجزادملي ايد ربدض يدافلسطادا يدحملال يد خ  .يوي
يد دثسدويد فصايدثاًرب يوربدضياويويأعمًربيدثصلنييداذيايي ي وضًعياونيداوخ  يدىليدثسدويوإعًا)

ي ي اا   يويي14إىلي ًيميًةتيعلاهيفاشييمجا هً

ميايت دثا يي-ي12 ميايدثقوس ي ايميدً  يو سًجويوأ  يرميوونيعلايأنيداقوسيمبسدوهًيد فصايومجا يد  
يه ي ل ي دذية أ) يو ًاه يحباًربتهيوجهوه يداذييأميوتهيدثويد كيخًاصيال  أيدافلسطايني دًهً يد     

  سك داق دةنييوداق دربد يودثدظمً يدث دا يمبًيداهًي دظم يداا ة
ييوع نيد اًايدالثً يي-13 خًا يي إادة ي ًييق  ي هيداكداستيداس د ال ي ايإف دربيف دةنييعدص ي إىليداوّو

يداذييأ   وعي ييداقًة نيدجلويو يداكداستيداس د ال ياتي ً يداذييي كشيمسف ه اي(داقوسيدث حو)م
ميملي وحيق نيدالثًةً يي يا يع د قيجويو)يأ ً ياقاقيداسال ي يدثدطق وييالق دربد يداوواا يبد يداصل يدةاه

ميً يد حاال ييدايدا   ا يعلاييتقوميي   وعيف درب  يإىليداوورب)يدثقال يثر  يس د ال ي يدلسطني  أنيدةاه
ي د اًايدالثً يداوّو

يي-14 يأجش ي ا يإس د اش يعلا يداا ط يإىل يدافلسطادانييوع ن يد س   يدعاقل ديي ا ي  ي ا ي دهم وخًا 
ي عايد فصايودخاطف ديخال يدهلا يدا  اا يد خري)يادًعملي
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يي-15 ي  يجتسو  يدايت يودااآاف يداااً ا يمبظًه  يدعازديهم يعا يدثسااانييي    ن يداويا يربجً    ًربمي 
يالموداكدً  يدايتيدااتيأ  دهب يودااكًتً يادخشيح  هً  يدثسدويربةنييالصال) يعا يداودًع في يأعمً 
  د فصايو  دجه يد حاال 

ملييي    نيعايتقوي هميورك هميالمملك يدث   ا  ي لكمليي-16 ملييور ا علايدسااًد يهذهيداوورب)ييوحك   ملييو  ثًة
داووربيداقً تيودث ميزييالمملك يدايتيي أسيعًهلهًييون يويرميواًا يوت درييميشيأساًعيداددًحيهلًداطًرب  ياال
يجلد يداقوسي يداودًعيعايدثويد يدثقوس يواعميام ايأهلهً.يييي دثلكيحممويداسًاسجالا ي

 2017 يوليو/متوز  27ر يف الرباط يف  يوم وحر  
 
 

******* 
ي


